До уваги суб’єктів оціночної діяльності на Кіровоградщині!
Оголошено конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежної оцінки об'єктів оренди:
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 47,54 кв.м, що
знаходяться на першому поверсі адмінбудівлі розташованою за адресою: Кіровоградська
обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30, що перебувають на балансі Управління Державної
казначейської служби у Вільшанському районі Кіровоградської області.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби у
Вільшанському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.05.2016р., тис. грн: 3,227.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 47,54 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: Маловільшанська сільська рада (тел. 0505277821).
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, що
знаходиться на першому поверсі адмінбудівлі розташованою за адресою: Кіровоградська
обл.,
м. Олександрія,
проспект Леніна, 126а,
що
перебувають
на
балансі
Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.
Найменування балансоутримувача: Олександрійський міськрайонний центр зайнятості.
Місцезнаходження
об’єкта
оцінки:
Кіровоградська
обл.,
м. Олександрія,
проспект Леніна, 126а.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.05.2016р., тис. грн: дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 2,00 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія, проспект Леніна, 126а.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України» (тел. (0522)358-498).
3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі ресторану-універсаму площею 118,0 кв.м, та
вбудованого нежитлового приміщення площею 8,8 кв.м на другому поверсі будівлі
ресторану- універсаму, що знаходяться за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська,
вул. Нова, 110, що перебуває на балансі державного підприємстві «Дирекція Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд».
Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Дирекція Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, 110.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.

Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.05.2016р., тис. грн: 101,218.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016р.
Площа земельної ділянки: 84,9 кв.м.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, 110.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2)
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар» (тел. (0672166560).
Конкурсну документацію слід подавати до регіонального відділення ФДМУ по
Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімната 801 до
16 годин 00 хвилин 17 червня 2016р. включно.
Конкурси відбудуться у регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області
24 червня 2016р. о 8 годин 30 хвилин за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кім. 708.
Телефон для довідок: (0522) 332-338 Більш детальна інформація надрукована у
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті
«Відомості приватизації» № 44(960) від 01.06.2016р.

